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Vaativan retken, ulkoisen tapahtuman tms. 
turvallisuussuunnitelma 
Tätä lomaketta on käytettävä turvallisuussuunnitelmana tapahtumassa, jossa osallistujat ovat seuran ulkopuolisia (ei 
peruskurssi, melontakoulu, tai sovellettu melonta). Vihurin omassa tapahtumassa turvallisuussuunnitelma on tehtävä, jos 
a) ylitetään veneilyn runkoväylä (merkitty merikortissa vihreällä) tai laivaväylä (ks. merikortin merkkien selitys) 
b) ylitetään ulappa, jonka aikana etäisyys lähimpään turvalliseen rantaan on yli 3km (esim. 6km mittainen ylitys) 
c) melotaan 4. lk tai vaativammassa koskessa, tai jos jokiretkellä jostain kohdasta lähimmälle autotielle on yli 6km matka. 

Suunnitelma on esiteltävä osallistujille, vetovastuussa oleville, sekä turvallisuusvastaavalle ja johtokunnalle. 

 
 

Tapahtuma Kökarin meriretki    
Paikka Kökarin lähistöllä    

Päivä ja klo      
     tel.  s-posti  

Vastuuhenkilö K.J. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
Varahenkilö M.L. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

Turvallisuusvastaava K.J. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
      Muut osallistujat – ks. seur. sivu  
 naiset miehet nuoret     yhteensä   

Osallistujat 6 3  9    
         

Ryhmän kuvaus Monivuotisia melonnan harrastajia, meriretki kokemus vaihtelee 
         

Tapahtuman kuvaus Viisipäiväinen melontaretki ilman pitkiä avomeri osuuksia.  
 
         

Reitin kuvaus MA: Kökar-Brunnskär/Korsö  
TI: Brunnskär/Korsö-  Källskär - Idö - Stora Klishäran  
KE: Stora Klishäran- Örlandet/Husö 
TO: Örlandet/Husö-Sottunga 
PE: Sottunga -  Kökar 
Sääolosuhteet vaikuttavat kulloisenkin päivän reittivalintaan. 
Sään (tuulen ja aallokon) johdosta retki voidaan rajata Kökarin alueen suojaisemmille 
vesille. Jos sää on väyliä ylitettäessä todella huono, voidaan tutustua tarkemmin esim. 
Kökarin saaren nähtävyyksiin. Paluulaiva on mahdollista ottaa takaisin Sottungasta, jos 
emme pääse palaamaan Kökarille huonon sään vuoksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 koordinaatit WGS84  N E 

Evakuointi Pisteet Källskär -Surkleven 59.8716’ 20.9044 
 Gottskär 59.9415 21.0360 
 Oerlandet 60.0147 20.9680 
 Sottunga 60.1101 20.6822 
         

Yleinen hätänumero 112  Meripelastus 0294 1000  
Poliisi 112  Myrkytyskeskus 09 471 977  

 Lähin ensiapu/terveyskeskus  02 835 2670  
         
          

Allekirjoitus    Paikka ja 
aika 
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 Etukäteinen viranomaistiedotus, esim. pelastuslaitos Yhteystiedot 

Viranomainen Meripelastus, Turun johtokeskusn  mrcc@raja.fi 
   
         
 Vastuuhenkilö     Tarkastettu Pvm 

Varusteiden tark.    
Terveystietojen tark.    

         
 Kartta  Riskianalyysi Ajo-ohje  Muuta  

Liitteet x x   
         

Ennakko-ohjeet Retkenjohtaja on muita enemmän vastuussa turvallisuudesta ja (luonnonsuojelu) 
määräyksien noudattamisesta, siksi hänellä on muita enemmän päätösvaltaa näissä 
asioissa. Retkellä melotaan ryhmässä, ja erkaantumisesta on sovittava etukäteen 
retkenjohtajan kanssa. Jokainen retkeläinen noudattaa ko. aluetta koskevia määräyksiä, ja 
auttaa toisia retkeläisiä ryhmän koossapitämisessä, pelastustoimissa, hinauksissa yms. 
turvallisuusasioissa. 

Kaikkien henkilöiden yhteystiedot ja kajakkien kansivärit.  

K.J.  xxxxxxxxxxxx (oranssi), M.L. xxxxxxxxxxxx (punainen/valkoinen), P.I. xxxxxxxxxxxx  
(keltainen), K.H. xxxxxxxxxxxx (valkoinen), E.R. xxxxxxxxxxxx (valkoinen), K.V. xxxxxxxxxxxx 
(keltamusta), J.T. xxxxxxxxxxxx (valkoinen), K.S. xxxxxxxxxxxx (sini-valkoinen), L.I. 
xxxxxxxxxxxx (keltainen). 
Osallistujilla on oltava tältä vuodelta vähintään 75 melonta kilometriä melottuna, joista vähintään 25 km 
samana päivänä. Retken vetäjälle on ilmoitettava mahdolliset tajuntaan, tasapainoon tai 
melontakestävyyteen vaikuttavat sairaudet ja vaivat.  
Kaikilla on säähän sopiva pukeutuminen (suositus kuivapuku) tai saatavilla melonnan aikana 
tuulen/sateen pitävä melonta anorakki. Melonnan aikana on saatavilla oltava myös pilli, kompassi, 
kartta, sekä vesitiiviisti pakattu tai vesitiivis kännykkä.  
Kännykän varavirtalähde on erittäin suositeltava. Jokainen ottaa mukaan myös retkeilyvarusteet, 
lämmintä vaatetta, päähineen, 4  päivän muonat ja vähintään 3 päivän juomat, otsalampun.  
Mukaan on myös otettava 1 kpl ensiapulaukkuja, 3 kpl pitkiä hinausköysiä,  4 kpl pumppuja ja 2 kpl 
varameloja. Osallistujien kesken sovitaan, kuka ottaa mukaansa mitkä näistä; ensiapulaukku 
ensisijaisesti ensiaputaitoisille. Mukaan myös 1 määrä kajakin korjaussarjaa, joissa lastitilan 
varakansia. Kaikki em. varusteet on oltava melonnan aikana saatavilla. Välipaloja ja juomaa on oltava 
saatavilla melottaessa, taukoja pidetään n. 1.5 h välein.  
Lastattuja kajakkeja kantaa aina kaksi henkilöä, varsinkin rantakivillä. 
Jokaiselle ryhmäläiselle voidaan - olosuhteista riippuen - nimetä joillekin melonta osuuksille pari, jota ei 
saa jättää missään vaiheessa. Ennen melonta osuutta pari tarkistaa toistensa varustuksen ohjeiden 
mukaan (esim. kansiluukut kiinni, varamela on saatavilla myös melonnan aikana, jne).  Pystyyn 
nostettu mela on kokoontumis kutsu. Se toimii myös uimaan joutuneen näyttämänä: kutsuu muut 
paikalle ja pystyyn nostettu mela näkyy aallokossa kauemmas kuin uimari. Vaakatasossa pään 
yläpuolella oleva mela on pysähtymismerkki.     
Väylän ylitykseen tulee näkyvyyden olla hyvä ja tuulen kohtuullinen (YR, Ilmatieteen laitos, ja Foreca) 
keskiarvo on alle  8 m/s sivu- tai myötäsuuntaan, tai 6 m/s vastaista. Retken vastuuvetäjät voivat 
päättää samoin myös alemmilla tuuliennusteilla. Kummassakin tapauksessa reittiä joko muutetaan, tai 
jäädään odottamaan tuulen tyyntymistä. Suojaisimmille vähemmän sääalttiille reittiosuuksille menosta 
päättävät vetäjät sääolojen ja ryhmän tilanteen pohjalta.  Säästä riippuen voidaan meloa myöhään 
illalla tai aikaisin aamulla.   
Autoilun meno- ja paluumatkan ollessa yli 3 tuntia pidetään tauko.    

Covid-19 riskin vuoksi yhteen telttaan vain saman ruokakunnan henkilöitä, ja leirillä sekä laivalla 
noudatetaan senhetkisiä turvavälejä.  

osallistujille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Allekirjoitus  Paikka 

ja aika 
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Riskianalyysi  (Riskikartoitus) 
 
 
 Tod.näk. Seuraus  RISKI 
Vaara 1-3  1-3 1-9 Ehkäiseminen ja toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Hypotermia/kaatuminen 1 3 3 

Muutetaan reittiä tuulen tai aallokon käydessä vaikeaksi 
ryhmäläisille.  Vältetään ryhmän leviämistä, jotta apu on lähellä. 
Kaatuneen avustaminen takaisin kajakkiin tai rantaan. Lievässä 
kylmettymisessä kuivat vaatteet, lämmintä juotavaa. Hypotermia 
tilanteessa uhri lämpimäksi, ja tarvittaessa avun hälyttäminen. 

Voimakas tuuli, ukkonen tai 
sakea sumu/sade yllättää 2 2 4 

Tarkistetaan sääennuste riittävän usein, varsinkin ennen pidempiä 
ylityksiä. Vetäjät päättävät ylityksistä tai reittimuutoksista.  
 Vaarallisessa tuulessa mennään lähimmälle saarelle. Sateessa tai 
sumussa pidetään ryhmä koossa ja vältetään väyliä. Ukkosella rantaan 
välttäen korkeita puita.  

Huono näkyvyys  
Laivaväylän ylitys 2 1 2 

Sään ja sääennusteiden seuraaminen, sekä reittisuunnitelman 
muuttaminen tarvittaessa. Huolellisuus vene- ja laivareittien 
sijainneista ja niiden ylityksistä. Joukon koossa pitäminen on 
tärkeää 

Loukkaantumiset kallioilla ja 
rantakivikossa 2 2 4 Lastattua kajakkia kantaa aina 2 henkilöä. Varotaan vaarallisia 

rantautumispaikkoja.  Ensiapuvarusteet ja ensiaputaitoisia mukana 
Vakava sairastuminen 
esim. sairaskohtaus 1 3 3 Henkilön ei tule lähteä retkelle, jos selvä terveysriski tiedossa. 

Ensiapu ja avun hälyttäminen (112).  
Lievä sairastuminen esim. 
vatsatauti 1 2 2 Käsihygienia, puolikuntoisena ei mukaan retkelle. Sairauden 

mukainen hoito ja lepo, tarvittaessa evakuointi hoitoon. 

Eksyminen 1 2 2 

Ohjaajilla riittävä suunnistustaito. Jokaisella kartta ja kompassi, 
sekä kaikkien kännykkänumerot. Jokainen ”pitää itsensä kartalla” 
melottaessa. Rantaudutaan tai lauttaudutaan ja keskeytetään 
melonta kunnes sijainti on selvillä. Tarvittaessa soitetaan a) ryhmän 
vetäjälle b) 112.  

Lämpöuupumus 
    
 

2 1 2 Muiden tarkkailu retken aikana. Omasta nestetankkauksesta 
huolehtiminen.  

Haavat, allergiat, hiertymät, 
rasitusvamma 1 2 2 

Varovaisuus – myös ruokaa laitettaessa. Etukäteen melotut 
kilometrit vähentävät jännetulehdusten ja hiertymien riskiä. EA-
varusteita  
mukana. Kunnolliset melonta ja retkeilyvaatteet sekä 
yöpymisvarusteet. Varovaisuus rantaan tultaessa ja lähdettäessä. 
Kajakkia kantaa aina kaksi. Ensiapu, hinaus, 112 soitto. 

“Aurinkosokeus”   2 1 2 
Aurinkolasit ja -hattu. Kaveri viereen 
lähitueksi ja tarvittaessa hinaus    

Lisätietoja  
 

Allekirjoitus  Paikka 
ja aika 
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